
لج  معة    23  أبریل    2021   
   أولئك   الذین   یفكرون   في   جمال   األرض   یجدون   احتیاطیات   من   القوة   تدوم   ما   دامت   الحیاة   قائمة."   -   راشیل   كارسون   ،  "
   .خبیرة   بیئیة 
  

العالم   موحل   ورائع   البركة."   -   ھـ.   كامینغز   ،   شاعر  "   
    

   ،  عائالت   أوشن   شور   األعزاء 
   تكریما   لیوم   األرض   وشھر   الشعر   ،   لدي   اقتباسین   ھذا   األسبوع.   نحن   نعلم   مدى   أھمیة   العنایة   باألرض   ودعم   الممارسات 
   والسیاسات   التي   تعزز   الطاقة   النظیفة   ،   وتشجع   على   إعادة   التدویر   وإعادة   االستخدام   ،   وتمنع   التلوث.   قد   یكون   التفكیر 
   في   حالة   كوكبنا   أمًرا   مربًكا   ،   ومخیًفا   التفكیر   في   تغیر   المناخ.   بینما   یتعین   علینا   معالجة   ھذه   القضایا   الخطیرة   ،   من   المھم 
   أیًضا   االحتفال   بالجمال   والفرح   الخالص   اللذین   یمكن   أن   تجلبھما   لنا   الطبیعة.   ال   یحتاج   األطفال   عادةً   إلى   تذكیرھم   بذلك. 
   أي   شخص   شاھد   طفالً   یبلغ   من   العمر    4  سنوات   (أو    14  عاًما)   وھو   یدوس   في   البرك   أو   ینحني   الختیار   الھندباء   ، 
   یعرف   أن   األطفال   غالًبا   ما   یكونون   أكثر   انسجاًما   مع   الجمال   والمتعة   التي   توفرھا   الطبیعة   من   البالغین.   ال   تحتاج   إلى 
   السفر   إلى   یوسمایت   أو   جراند   كانیون   لتجربة   الرھبة   ،   یمكنك   القیام   بذلك   في   منطقتك   الخاصة   وأنت   تراقب   طائًرا   طناًنا 
   .في   رحلة   أو   كاال   لیلي   مثالیة 
   بالحدیث   عن   الفرح   ،   ال   أستطیع   أن   أخبرك   كم   كان   من   المثیر   رؤیة   أطفال   في   المبنى   ھذا   األسبوع.   شعرت   وكأنھا 
   مدرسة   حقیقیة   مرة   أخرى.   یعمل   المعلمون   بجد   أكثر   من   أي   وقت   مضى   ،   حیث   یقومون   بالتكبیر   مع   الطالب   في   المنزل 
   كان   الجمیع   رائًعا   في   ارتداء   األقنعة   واالبتعاد   عن   بعد   ،   على   الرغم    ."IRL"  وإنشاء   أنشطة   جذابة   لألطفال   الذین   یرون 
   .من   أنني   أعرف   أن   المعلمین   سیعانقون   كل   واحد   منھم   إذا   استطاعوا 
   !اعتنِ   بالطبیعة   واحتفل   بالطبیعة   وأشكرك   على   ھدیة   أطفالك 
جین    

 pupusas    (وأولیاء   أمور   الصف   الثاني   والثالث   على   وجھ   الخصوص)   الرائع  PTO    صرخ   من   األسبوع:   لقد   قدم 
 لجمیع   موظفینا   یوم   الخمیس.   كانت   لذیذة!   أعتقد   أنھ   یمكنني   التحدث   نیابة   عن   جمیع   موظفینا   عندما   أقول   إن   دعم   مجتمع   اآلباء   لدینا   ھو   أحد  

 األشیاء   التي   جعلتنا   مستمرین   ھذا   العام.  
  

كلیة   إدارة   األعمال    
   خطة   الیوم   الممطر   للتسلیم   الصباحي   (فقط   في   حالة):   سیصطف   الطالب   بالخارج   ویدخلون   من   المدخل   الرئیسي   بجانب   المكتب   األمامي. 
   سیقوم   الموظفون   بمراقبة   الطالب   في   الممرات   للتأكد   من   أنھم   یبقون   على   مسافة   بینھم.   سوف   یدخل   الطالب   الفصول   من   خالل   أبواب 
   .الفصول   الدراسیة   الداخلیة.   الطیور   المبكرة   ،   الطالب   الذین   یصلون   أكثر   من    15  دقیقة   قبل   بدء   الفصل   الدراسي   ،   سینتظرون   في   المكتبة 
   :رابط   لنموذج   فحص   الصحة   الیومیة 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9QvhcxJbuzrzrrcmnhwJVaFgdg33tKUFLW5ppU-M 
EaHPQ6Q/viewform   
   حفلة   رقص   العودة   إلى   المدرسة:   -    30  أبریل   ،    6:30  مساءً   ،   دي   جي   ،   موسیقى   ،   رقص   ،   ألعاب   ،   مرح.   یرجى   االطالع   على   المنشور 
   !لمزید   من   التفاصیل 
 التقویم   التعلیمي   الھجین   -   *    28  مایو   ھو   یوم   للصف   الرابع   إلى   الثامن   عشر   ھنا   ھو   تقویم   التعلم   الھجین    PSD.   تغییر   واحد   على   التقویم   منذ  

 اإلعالن   عن   یوم   البدء.   سیكون   یوم    28  مایو   یوًما   تعلیمًیا   شخصًیا   للمجموعة    B  في   الصفوف    TK-3rd  والمجموعة    A  في   الصفوف  
  8th  -4.   منذ   أن   بدأ   الصف   الرابع   إلى   الثامن   عشر   التدریس   الشخصي   مع   المجموعة   "ب"   ،   كان   ھناك   ثالثة   أیام   دراسیة   أخرى   شخصیة.  

 من   خالل   أخذ   أحد   ھذه   األیام   وتغییره   إلى   یوم   تعلیمي   جماعي   ،   ال   یوجد   سوى   یوم   تعلیمي   آخر   شخصًیا   للمجموعة   ب.  
  


